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8.SINIF 

KĐMYASAL TEPKĐMELER VE SINIFLANDIRILMASI 
Bilgilendirme Yaprağı 

 
Kimyasal Tepkime Nedir? 

Kimyasal tepkime, iki veya daha fazla maddenin birbiri ile etkileşmesi sonucu kendi 
özelliklerini kaybederek yeni özellikte maddeler oluşturmasıdır. 

Kimyasal Tepkimelerde Değişebilen Özellikler 

� Atomların hacmi veya çapı  
� Atomların elektron düzenleri ve sayıları..  
� Toplam potansiyel enerji  
� Toplam mol sayısı  
� Toplam molekül sayısı  
� Toplam hacim  
� Renk,koku,tat gibi fiziksel özellikler  
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� Kimyasal değişmelere ya da kimyasal 

tepkimelere kimyasal reaksiyonlar da denir 
� Kimyasal tepkime sırasında değişim geçiren 

maddelere reaksiyona girenler, yeni oluşan 
maddelere de reaksiyondan çıkanlar ya da ürünler 
adı verilir. 
 

� Kimyasal tepkimeler sırasında meydana gelen 
değişiklikler, kimyasal denklemlerle 
gösterilir. 

 
� Kimyasal denklemlerde giren ve çıkan 

maddeler formüllerle gösterilir 
 

    C         +      O2                       CO2 
Kömür         Oksijen        Karbon dioksit 
            Girenler                  Çıkanlar (Ürün) 

 
 

Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken bazı maddeler arasında bağlar koparken, bazı 

maddeler arasında yeni bağlar oluşur.Kimyasal tepkimeler, oluş şekline göre sentez, 

ayrışma ve yer değiştirme tepkimeleri olarak sınıflandırılabilir: 

 

1. Sentez (Birleşme) Tepkimeleri: 
Element ya da bileşiklerin birleşmesiyle yeni bir madde  
oluşumuna sentez (birleşme) tepkimesi adı verilir. 
Örnek; karbon dioksit ve suyun oluşumu: 
                         C + O2            CO2 
                     2 H2 + O2           2 H2O 
 
 

 

 

2. Analiz (Ayrışma) Tepkimeleri: 
Bir bileşik kendini oluşturan daha basit maddelere ayrışıyorsa, buna analiz (ayrışma) 
tepkimesi adı verilir. 
 
Örnek; suyun ve potasyum kloratın (KClO3) ayrışması: 
2 H2O               2 H2 + O2 
KClO3                  KCl + 3/2O2 
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3. Yer Değiştirme Tepkimeleri: 
 
Bir element ve bir bileşik arasında ya da iki farklı bileşik arasında oluşan 
tepkimelerde, atomlar birbiriyle yer değiştirip yeni bileşikler oluşturabilir. Bu tip 
tepkimelere yer değiştirme tepkimesi adı verilir. 
 
Örneğin magnezyum ile çinko oksit tepkimeye girdiğinde magnezyum oksit ve çinko 
oluşur.  
Mg + ZnO            MgO + Zn 
 
Tepkime denkleminde de görüldüğü gibi elementler yer değiştirerek yeni bileşikler 
oluşturur. 
 

Kimyasal tepkimeler oluşurken maddeler ya enerji alır ya da enerji açığa 
çıkarır. 

Bazı maddelerin tepkimeye girmesi için ısı alması gerekir. Örneğin kömürün yanmaya 
başlaması için tutuşma sıcaklığına kadar ısıtılması gerekir. Kömür tutuştuktan sonra 
yanarken etrafa ısı yayar. 
 
 
4.Isı Alan (Endotermik) Tepkime 
Isı alarak gerçekleşen kimyasal olaylara endotermik tepkime denir. Isı alarak 
gerçekleşen bir kimyasal tepkime denkleminde girenler tarafında ısı alındığı 
belirtilir. 
 
Örneğin; Kireçtaşı (kalsiyum karbonat) ısıtıldığında kalsiyum oksit ve karbon dioksit 
oluşur. Bunun tepkime denklemi şöyledir: 
 

CaCO3 + Isı                  CaO + CO2 
 

Bu denklemde de görüldüğü gibi endotermik reaksiyonlarda ısı girenler tarafında 
yazılır. 
 
 

5.Isı Veren (Ekzotermik) Tepkime 
Isı vererek gerçekleşen kimyasal olaylara ekzotermik tepkime denir.Isı vererek 
gerçekleşen bir kimyasal tepkime denklemi yazılırken çıkanlar tarafında dışarı ısı 
verildiği belirtilir. 
Örneğin karbonun oksijenle tepkimeye girmesi sonucu karbon dioksit gazı ve ısı açığa 
çıkar. Bu olayın tepkime denklemi; 
 

C + O2                  CO2 + Isı               şeklinde belirtilir. 
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Yanma tepkimeleri, maddelerin oksijenle tepkimeye girmesiyle 
gerçekleşir. Yanma tepkimelerinin tamamı ısı veren tepkimedir. 

 

6. Yanma Tepkimeleri 

Yanma, bir maddenin ısı ve ışık çıkararak çok hızlı olarak oksijenle tepkimeye 
girmesidir.  Kağıdın, kömürün, odunun, mumun, doğal gazın yanması gibi… Her yanma 
bir oksitlenmedir; ama her oksitlenme yanma değildir. Örneğin paslanmalar da 
oksitlenmedir ve bir tür yavaş yanma olarak belirtilebilir. 

 
 
 
          Asitin suda çözünmesi sonucu da ısı enerjisi açığa çıkar. Bu yüzden 
      asit içine su dökülmemelidir.Suyun elektrolizi esnasında suya elektrik 
           enerjisi verilir. Bu da bir çeşit endotermik tepkimedir. 

 

Kimyasal Tepkimelerin Önemi 
 
Kimyasal tepkimeler, yeryüzünde yaşamın devam etmesinde çok önemli bir yer tutar. 
Örneğin yeşil bitkilerin su, karbon dioksit ve 
güneş ışığı yardımı ile besin üretmesi kimyasal bir olaydır. Buna ışıkla birleştirme 
anlamında fotosentez denir.  
 

Fotosentez sırasında bitkiler havadan karbondioksit alıp havaya oksijen verirler.Canlı 
vücutlarında besinlerin yakılması da bir kimyasal tepkimedir.  Bu olay sonucunda 
açığa çıkan enerji, yaşam için gerekli hareketleri yapmakta kullanılır. Bu olaya 
solunum denir.  
 

Vücudumuzda proteinlerin amino asitlere dönüşmesi, daha sonra hücrelerde bu amino 
asitlerden protein sentezlenmesi de kimyasal reaksiyonlar sonucu meydana gelir. 

 * 


